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pengembangan desain media dan peningkatan kapasitas

Desain & Pengembangan Media
Kita mampu melakukan
IDEP telah dikenal luas sebagai salah satu organisasi media dan
advokasi terkemuka. Kami memproduksi media dan kurikulum
berkualitas tinggi bagi pendidikan non-formal dan pemberdayaan
di tingkat masyarakat.
Media IDEP mudah diakses, berorientasi kepada masyarakat,
berupa materi cetak dan audiovisual yang digunakan oleh
berbagai organisasi internasional, setempat, dan pemerintah di
seluruh Indonesia dan negara-negara lainnya.

Kami dapat membantu ANDA mewujudkannya
Pelatihan media secara perorangan/kelompok....
Pelatihan Media IDEP merupakan kesempatan belajar
yang bergerak secara dinamis, peserta didorong untuk
membentuk keahlian dan memupuk rasa percaya
diri melalui berbagai kelompok diskusi, praktek secara
langsung, dan aktivitas kerja kelompok.

Materi mandiri untuk media IDEP

Pelatihan Media IDEP berupa:
Media & Advokasi
Pembuatan Film
Desain Media Cetak & Digital
Fasilitasi Media Masyarakat
Hubungi IDEP untuk informasi lebih lanjut dan acara
pelatihan yang akan diadakan......
MediaUnit@idepfoundation.org

Membuat Media
yang Berguna
Buku pegangan
mengenai desain
media masyarakat

Mari Membuat
Video
Petunjuk praktis
untuk pembuatan
film

DVD materi
pembuatan
media
Berbagai film
dokumenter IDEP,
materi pembuatan
media, dan materi
kampanye publik

Team Media IDEP bekerja sama secara langsung dengan klien untuk merancang
media yang berdampak kuat serta menyampaikan berbagai program media dan
advokasi dalam peningkatan kapasitas secara efektif.

Klien Kami...
antara lain:

Team Media IDEP telah merancang dan memberikan berbagai alat bantu bagi
pendidikan publik, program media dan advokasi, pelatihan peningkatan kapasitas
serta konsultansi di berbagai propinsi Indonesia dan Timor Timur.

Air North

Martha Tilaar

ASEA

Neemba

Asian Creations

Nina Design

AUSaid

Nirata

Bali Asli

OXFAM

Bali Cares

Radiantly Alive

Bali Spirit

Ring of Fire

Bali Yoga Retreat

Rudana Gallery

Balinesia.net

Sacred Mountain

Beyond Menus

Shanti Spa

Discover Dili

Solei D’or

Djawa

Sunrise School

Elite Havens

SurfAid International

Flora Fauna Int’l

Taksu Bali

memudahkan informasi penting sampai kepada

Genta Gallery

Tanbark Sales

para

GTZ

Tegun Galleri

IDEP Foundation

Tirian

Journey with Spirit

Trans Indo Mukti

Media Cetak

Jungle Run

Trisakti

Kararu Dive Voyages

UNESCO

Katalyst

United Nations

Buku, komik pendidikan, poster, dan materi
pengajaran IDEP yang bersifat dinamis untuk
pengurangan risiko bencana dan pendidikan
lingkungan digunakan oleh berbagai program
pengembangan masyarakat dan pendidikan
tak hanya di Indonesia.

Lembu Designs

Wastewater Gardens

Media Unit IDEP menyediakan paket lengkap pengembangan media profesional
dan layanan produksi, serta pelatihan pembangunan kapasitas untuk:

Pembuatan Film
IDEP

memproduksi

video

dokumenter

dan

pendidikan yang berdampak kuat sehingga
penerima

manfaat

dan

pendukung

Media Digital
Media on-line yang mudah diakses, DVD Rom
interaktif, presentasi PowerPoint, dan materi

“IDEP terbukti sebagai rekan kerja yang
profesional dan dapat dipercaya. Tanpa
ragu-ragu, saya merekomendasikan IDEP
untuk proyek apa pun yang dapat dilakukan
organisasi ini, terutama dalam bidang yang
terkait dengan pengembangan kurikulum
dan media untuk Pengelolaan Risiko Bencana
Berbasis
Masyarakat,
Pengembangan
Berkelanjutan, Permakultur, dan Pendidikan
Lingkungan.”
Jan H. Stefffen, PhD., kantor UNESCO Jakarta

fasilitasi serta pengajaran praktis lainnya.

Proyek Media Masyarakat
IDEP membawa aktivitas pengembangan dan
desain media ke tengah masyarakat sebagai
suatu

media

untuk

pemberdayaan

pendampingan masyarakat setempat.

dan

IDEPMEDIA

alat bantu & pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat
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